V3 Control
Bruksanvisning

English - Français - Deutsch
www.v3sound.com/en/e-support-manuals.html
Rev. 1.3

V3 SOUND

Rev. 1.00b

SIKKERHETSINSTRUKSJON
SIKKERHETSINSTRUKSJON

!


• Les brukerhåndboken før du starter å bruke enheten
• Ikke la væske komme i kontakt med enheten
• Ikke plasser noe oppe på enheten
• Slå av alle tilkoblede enheter før du kobler til nye enheter
Ikke bruk eller oppbevar enheten der den er utsatt for:
• damp eller fuktighet
• ekstreme temperaturendringer (feks. ikke lagre i et kjøretøy om vinteren)
• sterke vibrasjoner eller støt

OVERSIKT
Vår nye V3 CONTROL lar deg kjøre V3 SOUNDEXPANDER trådløst og enkelt, fra
lydvalg og parameterredigering til lagring og lasting av registreringer.
V3 CONTROL er kompatibel med disse expandermodellene:
Grand Piano XXL - Sonority XXL – Accordion Master XXL.
Sjekk oppdatert liste over støttede modeller på www.v3sound.com.
Programvareapplikasjonen, V3 CONTROL, er tilgjengelig gratis for både Android- og
iOS-nettbrett i din online appbutikk. En Bluetooth-tilkobling muliggjør trådløs datautveksling mellom appen og expanderen.

PROGRAM
LIST
1. NETTBRETT
BEGRENSET GARANTIANSVAR
Ikke utfør noen reparasjoner selv, da dette kan føre til permanent skade på elektronikken. Eventuelle garantikrav er ikke lenger gyldige hvis deksel er blitt åpnet og
forsegling brutt.
TILBEHØR (Vedlagt produktet)		
Bruksanvisning USB-mottaker, USB-ledningsforlengelse
DRIFTSTEMPERATUR
10 til 40 grader Celsius

SOLO SOUNDS

For at V3 CONTROL skal fungere, kreves et nettbrett med et Android 5 eller nyere
operativsystem eller Apple iOS. Denne brukerhåndboken gjelder bare for V3 CONTROL. Bruk nettbrettets håndbok for spørsmål angående funksjoner, registrering eller
appinstallasjon. Vi gjør oppmerksom på, at selv om denne bruksanvisningen er på
norsk, leveres appen kun med engelsk tekst.

PROGRAM
LIST – BLUETOOTH
SOLO SOUNDS
1.1 NETTBRETT
Slå på Bluetooth på ditt nettbrett.

LUFTFUKTIGHET		
max. 80%, ikke-kondenserende

!


Før du plugger inn eller ut USB-pinnen:
sørg for at volumet er skrudd ned på alle tilkoblede lydenheter som forsterker lyden.

VIKTIG! Bluetooth-tilkoblingen til V3 CONTROL USB-pinne-mottakeren, opprettes
via V3 CONTROL-appen, ikke gjennom nettbrettets innstillinger, som du vanligvis
bruker til å opprette Bluetooth-tilkoblinger.

PROGRAM
LIST – POSISJON
SOLO SOUNDS
1.2 NETTBRETT
PÅ

Slå på “Location” (posisjon) på nettbrettet, hvis det ikke
allerede er gjort. Noen Android operativsystemer har behov for at «Location» er på, for at systemet skal fungere.

PROGRAM
LIST
2. APP

SOLO SOUNDS

Du kan laste ned V3 SOUND CONTROL-appen gratis fra disse nettstedene:
V3SOUND GMBH - Kirchplatz 7 - 6114 Kolsass Austria - Europe
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Android		

www.google.play

Apple iOS

apps.apple.com
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PROGRAM
SOLO SOUNDS
3. KOBLE TILLIST
MASKINVAREN
Koble V3 CONTROL USB-mottakeren med
den vedlagte USB-ledningsforlengelsen. Koble
det deretter til USB-porten på baksiden av din
V3 SOUND-EXPANDER.

PROGRAM
LIST
SOLO
SOUNDS
5. KOBLE SAMMEN
APP
OG
USB-MOTTAKER
5.1 Klikk på [plug-in symbol] for å koble appen til V3 CONTROL USB-mottakeren.
(Du finner denne øverst i høyre hjørne)

5.2 Posisjonsmelding
Avhengig av operativsystem, kan du få følgende melding: „Tillat lydkontroll å få tilgang til posisjonen din?“ I dette tilfellet må du [tillate] det å få
tilgang til posisjonen din, ellers vil ikke tilkoblingen til USB-mottakeren
fungere. V3 SOUND er ikke interessert i posisjonsinformasjonen din, det
er kun systemet som krever det, for å klare å koble sammen enhetene.
5.3 Hurtigmenyen [Koble til] vises for å velge USB-mottaker.
Velg [STm-USB] for å koble til.
Når appen og USB-mottakeren er koblet til, vises plugin-symbolet som tilkoblet.

Advarsel:
Før du kobler fra/til USB-pinnen, må du kontrollere at volumet på enheter som forsterker lydsignalene dine, er skrudd ned og at V3 SOUNDEXPANDER er slått av.

PROGRAM
LISTSTANDBY
SOLOMODUS
SOUNDS
6. DEAKTIVER
Når nettbrettet skifter til standby-modus, blir tilkoblingen til USB-mottakeren automatisk slått av. Du må deretter koble den til manuelt.
Hvis du ønsker å la appen og nettbrettet være på hele tiden, kan du forhindre
dette ved å deaktivere den automatisk standby-moduset.

PROGRAM
4. ÅPNE APPLIST

SOLO SOUNDS

Åpne V3 SOUND CONTROL-appen ved å klikke på symbolet.
Appen tar omtrent 5 sekunder for å starte.
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6.1 Klikk på menysymbolet som du
finner i øvre venstre hjørne.

[

]

6.2 Standby-modus er deaktivert når
ZZZ-symbolet ikke er krysset av.
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PROGRAM
SOLO
SOUNDS
7. VELG LYDLIST
EXPANDER
MODELL

PROGRAM
SOLO SOUNDS
8. FABRIKK LIST
REGISTRERINGS-SETT

7.1 Under Globale innstillinger (Global Settings) velg din V3 Expander-modell.

8.4 Velg registrerings-sett for lydutvideren og dobbeltklikk OPEN (ÅPNE).

PROGRAM
LIST FORSOLO
SOUNDS
9. GJØRE KLART
SPILLING

Skriv inn navnet på modellen din her.
7.2 Velg JA (YES) i popup-vinduet med tittelen “Velg lydmodul”.
7.3 Klikk på Globale innstillinger (Global Settings) for å gå tilbake til startskjermen.

PROGRAM
LIST
SOLO SOUNDS
8. FABRIKINNSTILLINGER
Etter at du har installert V3 CONTROL, finner du ferdige registreringssett for V3
expanderen under hovedmenyen.
8.1 Klikk på menysymbolet

[

]

Grunnoppsettet er nå fullført. Du trenger bare å velge lydutvidelsesmodellen en
gang. Registreringene dine er nå automatisk tilgjengelige hver gang du slår på
appen.
9.1 Fabrikkregistreringene er konfigurert til MIDI-kanal 1.
Sjekk MIDI-instrumentet ditt for å sikre at det er angitt i samsvar med MIDI-kanal 1.

9.2 Audio- og MIDI-tilkoblinger
MIDI-instrumentet ditt må være koblet riktig til V3 expanderens MIDI
IN, som beskrevet i brukerhåndboken for expanderen.
V3-expanderen må være koblet til en mikser, forsterker eller aktiv høyttaler.

8.2 Klikk på Åpne

8.3 I lokalmenyen med tittelen “Lagre endringer” velger du NEI.
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Advarsel:
Før du kobler fra USB-pinnen, må du kontrollere at volumet på enheter
som forsterker lydsignaler er skrudd ned og at V3-expanderen er slått av.
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PROGRAM
LIST
SOLO SOUNDS
10. SKJERMOVERSIKT

PROGRAM
LIST VALGT
SOLO TIL
SOUNDS
11. MIDIKANALER
SPESIFIKKE GRUPPER

På venstre side av skjermen er en liste over lagrede registreringer. Rull ned til venstre for å se flere registreringer.

Appgrensesnittet er satt opp i disse gruppene: ØVRE, NEDRE, BASS, SOLO,
LEAD, SPESIAL og TROMMER. Du kan tilordne et bestemt antall lyder til hver
gruppe.

Når du klikker på en registrering, blir lydinnstillingene fra USBpinnen hentet opp.

Hver gruppe er koblet til en bestemt MIDI-kanal. Gruppenavnene er der, for rett
og slett å enkelt identifisere og organisere. Du står fritt til å velge hvilke lyder du
vil bruke i hver gruppe, uavhengig av navnet.

Registreringen lastes inn på 1-4 sekunder, avhengig av antall
lyder som er satt opp i registreringen.

For raskt å foreta lydendringer mens du spiller.
Lær mer på side 15 - Sceneinnstillinger.

På høyre side av skjermen er innstillingene for den valgte registreringen.

Seks lyder er tilordnet den UPPER (ØVRE) gruppen
og spilles av på MIDI-kanal 1.

To lyder er tilordnet LOWER (NEDRE) gruppen og
spilles av på MIDI-kanal 2.

Tre lyder er tilordnet BASS gruppen og spilles av på
MIDI-kanal 3.
Hvis du sveiper til venstre, vil du se flere lydparametere.

Sveip nedover for å komme til NEDRE, BASS, SOLO osv.
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To lyder tildeles SOLO gruppen og spilles av på
MIDI-kanal 4.

Hver gruppe av disse, tildeles én lyd og spiller på
MIDI kanalen som vises.
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PROGRAM
LIST
12. LYDVALG

SOLO SOUNDS

PROGRAM
LIST - SOLO
SOUNDS - LYD
12. LYDKATEGORI
UNDERKATEGORI

Her er et eksempel på hvordan du velger lyder ved bruk av fabrikkregistrering
001. Alle forhåndsinnstilte registreringer har 1 lyd (UPPER 1) som spilles av på
MIDI-kanal 1.

V3 expanderen tilbyr forholdsvis mange lyder. For å gjøre søket etter en lyd så
enkelt som mulig, er de organisert i kategorier og underkategorier.

Hvis du vil bruke mer enn en lyd, kan du lære hvordan du aktiverer flere lyder
på side 15 - Sceneinnstillinger.

12.4 Kategorier er oppført på venstre side av
vinduet.

12.1 Velg fabrikkregistrering 001.
12.2 For å endre lyden i UPPER 1( ØVRE 1),
klikk på den blå REDIGER-knappen i UPPER 1-raden.

> Piano
> E-Piano
> Orgel

12.5 Underkategorier
åpnes og lukkes når du
klikker på et kategorinavn.
> Piano
> Grand Piano
> Upright Piano
> Piano & Layer

12.6 Klikk på en underkategori for å vise og
velge en lyd i den grupperingen.

EDIT-knappen er nå rød.

12.3 Klikk på lydnavnet for å åpne menyen for lydvalg.

ERediger felt er grått
Hvis EDIT-feltet er grått, er denne gruppen (f.eks. LOWER 1) ikke aktivert.
Les mer på side 15 – Sceneinnstillinger
for hvordan du aktiverer dem.
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Klikk på lydnavnet for å
endre lyden (programendring). Denne informasjonen videreformidles til
expanderen og kan umiddelbart spilles av. Du kan
lytte til alle lydene mens
du søker.
Når du finner lyden du
ønsker, klikker du på
[SELECT] (VELG). Forgrunnsvinduet lukkes automatisk.
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PROGRAM
LIST
SOLO SOUNDS
13. LYDPARAMETRE

PROGRAM
SOLO SOUNDS
14 VOLUMELIST
– EXPRESSION
– TRANSPOSE – REVERB

Det er to måter å endre lydparametere på:

Parametrene for den valgte lyden kan justeres i EDIT-modus. Siden gruppene
LEAD, SPECIAL og DRUMS kun tillater 1 lyd, kan du redigere lydverdiene direkte.
14.1 Volume
Volumkontrollen tillater en “statisk blanding” av volum,
		
akkurat som volumkontrollen på en standard mikser.
			

Ved å klikke på +/- knappene
eller ved å klikke direkte i nummerfeltet.

13.1 Når du klikker i nummerfeltet, åpnes et popup-vindu. Du kan bruke glidebryteren eller +/- knappene for å endre verdien. Klikk på [DONE] (FERDIG) for å
bruke endringen du har utført og lukke vinduet.

14.2 Expression / vippebryter / Dynamisk belg
V3 expanderen omfatter MIDI expression controller (MIDI-kontroller 11),
som håndterer dynamiske volumer (crescendo). Les merknaden på side 16
angående scenebryteren med Expression / vippebryter / belgdynamikk.

14.2 Transpose Endrer lyden i halv trinns intervaller. Bruk dette parameteret til
		
å endre oktavområdet. En verdi på +12 endrer lyden med
		
1 oktav; +24 av 2 oktaver; +36 med 3 oktaver, og så videre.

14.3 Reverb

Mengde etterklang

Reverb - klang-potensiometer på lydmodulen

13.2 Gradert utgang
Ved å klikke på +/- knappene endres MIDI-verdiene ved faste trinn.
Hvis du klikker raskt på + -knappen mange ganger, blir bare sluttverdien
sendt ut.
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På V3 Soundexpander finner du Master Volum og Master
Reverb skrupotensiometere.
Reverb-volumet avhenger av denne kontrollen. Vi anbefaler å la kontrollen for etterklangen alltid være på samme
nivå. Vi anbefaler 50% som grunninnstilling.
14.4 Chorus
		

Chorus er en type slag/beat, spesielt populært blant de
som benytter e-pianoer.
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PROGRAM
LIST – AUDIO
SOLOUTGANGER
SOUNDS MAIN/AUX
14 PANORAMA

PROGRAM
SOUNDS
14 ATTACK –LIST
DECAY SOLO
– RELEASE
– CUTOFF – FINE TUNE

14.5 Panorama Plasseringen av lyden når den benyttes i stereo.

14.7 Attack (Basis 64)
			
			

En verdi større enn 64 får lyden til å gå sakte inn.
Jo større verdi, desto langsommere er
attacket eller initieringen av lyden.

14.8 Decay (Basis 64)
			

Decay bestemmer hva som skjer med lyden etter at
tasten er trykket ned på ditt instrument.

Tip - Mono – 1 høyttaler
Only modify the stereo panorama setting when you are using 2 speakers. In
mono, always set the panorama value to 0.
Tip - Stereo – 2 høyttalere
I stereo får du mye bedre lyd ved å justere panoramaet, spesielt hvis du spiller
mer enn en lyd samtidig.

			
Det kan sammenlignes med en lett forte / piano eller
			
sforzando. Lyden blir automatisk mykere selv om tasten
			fortsatt trykkes.

Stereo
Å bruke stereo gjør naturlig nok alle lyder bedre fordi stereo skaper en tredimensjonal kvalitet. Piano, strings osv - alt høres bedre ut i stereo. Dette har ingenting
med elektronikken å gjøre. Det er lett å bevise: Sett deg ned ved et flygel, vri deg
sideveis slik at det ene øret er vendt bort fra pianoet mens du spiller. Slik høres et
flygel ut i mono.

			
			
			

14.6 Lydutganger MAIN / AUX
				

14.10 Filter Cutoff (64) Lyden blir mørkere eller lysere. Dette parameteret er
			
avhengig av et forhåndsinnstilt program som
			
V3 SOUND har programmert i lyden for deg.

(bare for Sound UPPER 1)

I tillegg til stereo MAIN OUT (L + R), tilbyr V3 lydutvideren to ekstra lydutganger.
Eksempel på muligheter: En organist ønsker å legge til en ekstern Leslie-effekt
eller rockevolum til orgellydene, men ikke til pianoer, etc.

For å gjøre dette må verdien være mindre enn 64.
Decay er avhengig av selve lyden; parameteren kan
ikke brukes med alle lyder.

14.9 Release (Basis 64) Lyden kommer til en naturlig slutt. Verdier større enn 64
			
gjør tonen lengre; verdier mindre enn 64 gjør tonen
			kortere.

14.11 Mono-Poly
I monomodus høres bare en tone om gangen.
			
Hver ny tast som trykkes, stopper noten som spilles
			før den.

14.12 Fine Tune 		
Dette parameteret er populære for solo-lyder fra
			synthesizere.

14.6 Main / Aux parameter kan bare brukes hvis V3 expanderen er
konfigurert for dette.
Les informasjonen i expanderens brukerhåndbok om hoved- / aux-innstillingen. Lydmodulen må åpnes og en bryter må stilles inn for å aktivere
denne funksjonen.
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PROGRAM
LIST
SOUNDS
15. REGISTRATION
–SOLO
SCENE
– OVERSIKT

15. SOUND / SCENE

En registrering gjenspeiler alle innstillingene i en sang; en scene er en del av en
sang, som f.eks. intro, vers, refreng eller solo.

Du kan bare endre en lyd, hvis den er aktiv i en scene. For å se om en lyd er aktiv i en scene, klikk på EDIT-knappen.

Du kan sette opp alle nødvendige lydendringer i en registrering.

Hvis EDIT-knappen er farget, er lyden aktiv i denne scenen. Hvis EDIT-knappen
er grå, er lyden inaktiv. Bare én lyd per scene er aktiv fra fabrikkinnstillingene.

Klikk på en SCENE-knapp for å velge om lyden skal høres eller dempes for akkurat den scenen. Endringen skjer i løpet av millisekunder.

REGISTRATION			

Eksempel: INTRO VERSE REFRAIN SOLO

Hvis du vil bruke flere lyder, klikker du på SCENE SETTINGS, som beskrevet på
side 15, for å aktivere flere lyder.

Bare UPPER 1 (ØVRE1)er aktiv i scene 1.

UPPER (ØVRE) 1, 2 og 3 er aktive.

SCENE SETTINGS - Fleksible valg.
Når du klikker på SCENE SETTINGS, vil
du se en oversikt over alle fire scener og
alle lydgruppene.
Dette tillater deg å gjøre detaljerte valg
for hver enkelt scene. I vinduet som
vises her ser du at bare en lyd er aktiv i
hver SCENE.
For å gjøre en annen lyd aktiv i en
scene, klikk på den tilhørende firkanten,
den vil da bli blå og er aktivert.

Scene / uttrykk / dynamisk belg
Appens SCENE-funksjon slår grupper på og av. Ingen uttrykksverdier
sendes til grupper. Du kan bare bytte scener med systemer som sender
uttrykksverdier før hver tone.

Lyder kan brukes i mer enn en SCENE.
Hver registrering kan ha sine egne sceneinnstillinger.
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PROGRAM
16. MENU LIST

SOLO SOUNDS

Klikk på menysymbolet

[

]

16.1 Oppretter et tomt
registreringssett med
300 registreringer

PROGRAM
LIST
SOLO SET
SOUNDS
17. LOAD REGISTRATION
www.v3sound.com

Advarsel
Lagre registreringene dine jevnlig, og spesielt etter endringer.
Bruk IMPORT til å sette sammen registreringer fra forskjellige sett.

16.2 Laster inn et registreringssett
16.3 Lagrer et registreringssett.

16.4 Kopierer et registreringssett.
En registrering i et åpent sett kan
kopieres til et annet nummer.
16.5 Kopierer valg av parametere til en
annen registrering (f.eks. alle
innstillingene til 3 basslyder).

16.6 mporter en registrering fra ett sett
til det valgte nummeret på et
annet sett.
Velg registreringen du importerer til,
først.

16.7 Setter registreringen tilbake til
standard- / fabrikkinnstillingene.
16.8 Se side 4 for standby-modus.
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20. Feilsøking – Android

21. Feilsøking - Apple iOS

20.1

21.1

Hvis du vil opprette en forbindelse til USB-mottakeren i V3 Control-appen

Hvis teksten i appen ikke er leselig (f.eks. svart skrift på svart bakgrunn), velger du
på nettbrettet:

for første gang, kan det være nødvendig med en tillatelse til posisjonforespørselen.
Dette vil vanligvis gjelde bare eldre Android-versjoner.

Innstillinger - Skjerm og lysstyrke – Lys
for å endre oppsettet.

20.2
Hvis du vil opprette en forbindelse til USB-mottakeren i V3 Control-appen for
første gang, kan det være nødvendig med en tillatelse til posisjonforespørselen.
Dette vil vanligvis gjelde bare eldre Android-versjoner.

Posisjonsmelding
Avhengig av operativsystem, kan du få følgende melding:
„Tillat lydkontroll å få tilgang til posisjonen din?“
(Allow Sound Control to access your location?)
I dette tilfellet må du [Allowe] (Tillate) det å få tilgang til posisjonen din, ellers
vil tilkoblingen til USB-mottakeren ikke fungere. V3 SOUND er ikke interessert i din posisjonsinformasjon det er bare slik at operativsystemet krever det.
Hvis du allerede har valgt IKKE TILLAT, må du avinstallere og installere appen på nytt for å få spørringen en gang til.
20.3
Husk at tilkoblingen til USB-mottakeren skjer i V3 SOUND-appen, ikke i systemet til nettbrettene.

www.v3sound.com
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